
 

Documente necesare pentru realizarea anchetei sociale pentru persoane cu handicap/ persoane 
vârstnice: 

- Cerere (la sediul Direcției de Asistență Socială); 

- Carte de identitate/Buletin de identitate a persoanei bolnave – original şi copie; 
- Carte de identitate/Buletin de identitate a persoanei de contact - original şi copie; 
-  Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave  (după 

caz : cupon de pensie, adeverinţă de salarizare - recentă) -  original şi copie; 
- Scrisoare medicală de la medicul de familie, Anexa 5 – recentă, original; 
- Referatul de la medicul de specialitate– recent, copie; 
- Copia Certificatul de încadrare în grad de handicap- dacă este cazul. 

 

Relaţii cu publicul: 
Luni- Joi: 8:30- 13:00, (Miercuri: 8:30- 15:00) - Str. Carpaţi nr.5- biroul nr.6 
Tel: 0266-364494 sau 0266-364495/ int. 219, 0730-710950 
 
 

 
Környezettanulmány elvégzéséhez szükséges iratok idős/ sérült személyek számára: 
 

- Kérés (Szociális Igazgatóság székhelyén); 
- Személyazonossági igazolvány a betegnek – eredeti és másolat; 
- Személyazonossági igazolvány  a kapcsolattartó személytől (nagykorú családtag) – 

másolat; 
- Jövedelemigazolás a betegenek  ( nyugdíjszelvény, fizetés igazolás – aktuális) – másolat; 
- Családorvosi kórtörténeti lap- Anexa 5 – aktuális, eredeti; 
- Szakorvosi ajánlás másolata – aktuális, másolat; 
- Fogyatékosságot megállapító határozat másolata-adott esetben. 

 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő – csütörtök 8:30 – 13:00 (szerdán 8:30 – 15.00) óra között- Kárpátok utca 5 szám-  6-os számú iroda 
Tel. 0266-364494, 0266364495, 219-es belső, 0730-710950. 
 
  



 

Documente necesare privind cererea plăţii indemnizaţiei lunare de însoţitor pentru persoane 
adulte cu handicap:  

 

- Cerere tip (la sediul Direcției de Asistență Socială) 

- Carte de identitate/Buletin de identitate a persoanei bolnave – original şi copie 

- Certificatul de naştere a persoanei bolnave 

- Certificatul de căsătorie/ Certificatul de deces soţ/soţie- dacă este cazul 

- Cartea de identitate/Buletinul de identitate a persoanei de contact - original şi copie 

- Copie legalizată după Certificatul de încadrare în grad de handicap 

- Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave  (după 

caz : cupon de pensie, adeverinţă de salarizare-recentă)- original şi copie 

- Extras cont bancar (BCR) 

- Viza directorului executiv a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Harghita 

Relaţii cu publicul: 
Luni- Joi: 8:30- 13:00, (Miercuri: 8:30- 15:00) - Str. Carpaţi nr.5- biroul nr.6 
Tel: 0266-364494 sau 0266-364495/ int. 219 
 
Reglementare: Legea nr.448/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

 
Felnőtt személy betegápolási juttatásának jóváhagyásához szükséges iratok:  
 

- Típuskérés (a Szociális Igazgatóság székhelyén) 
- Személyazonossági igazolvány a betegnek – eredeti és másolat 
- Születési bizonyítvány másolata 
- Házassági bizonyítvány másolata/ Halotti bizonyítvány (férj/feleség, adott esetben) 
- Személyazonossági igazolvány  a beteg képviselőjének – másolat  
- Jövedelemigazolás a betegenek  (nyugdíjszelvény, fizetés igazolás – aktuális) - másolat  
- Fogyatékosságot megállapító határozat/ aktuális – másolat 
- Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság jóváhagyása 
- Eredeti számlaszám bizonylat (Román Kereskedelmi Bank) 

 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő – csütörtök 8:30 – 13:00 (szerdán 8:30 – 15.00) óra között- Kárpátok utca 5 szám-  6-os számú iroda 
Tel. 0266-364494, 0266364495, 219-es belső 
 
Szabályozás: 448/2006-os Törvény, módosításokkal és kiegészítésekkel.  
 

  



 

Documente necesare privind cererea plăţii indemnizaţiei lunare de însoţitor pentru minori:  
 

- Cerere tip (la sediul Direcției de Asistență Socială) 
- Copia  actului de identitate al părintelui/reprezentantului persoanei cu handicap 
- Copia Certificatului de naştere sau actului de identitate al persoanei cu  handicap 
- Copia  act de stare civilă (certificatului de căsătorie , certificat de deces, Hotărâre divorţ 

pentru asistent, dacă este cazul) 

- Adeverinţa de venit al părinţiilor 
- Certificatul de încadrare în grad de handicap, original sau copia legalizată 
- Viza directorului executiv a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Harghita 
- Extras cont BCR 

 

Relaţii cu publicul: 
Luni- Joi: 8:30- 13:00, (Miercuri: 8:30- 15:00) - Str. Carpaţi nr.5- biroul nr.6 
Tel: 0266-364494 sau 0266-364495/ int. 219 
 
Reglementare: Legea nr.448/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 

 

Kiskorú személy betegápolási juttatásának jóváhagyásához szükséges iratok: 
  

- Típuskérés (a Szociális Igazgatóság székhelyén) 
- Személyazonossági igazolvány  szülőnek vagy a törvényes képviselőnek – eredeti és másolat 

- Születési bizonyítvány másolata a betegnek 

- Házassági bizonyítvány másolat a szülőknek -  másolat 

- Jövedelemigazolás a beteggondozónak  (nyugdíjszelvény, fizetés igazolás – aktuális) – 
másolat 

- Szülők jövedelmi igazolása 

- Fogyatékosságot megállapító határozat/ aktuális – másolat  
- Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság jóváhagyása 

- Eredeti számlaszám bizonylat (Román Kereskedelmi Bank) 
 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő – csütörtök 8:30 – 13:00 (szerdán 8:30 – 15.00) óra között- Kárpátok utca 5 szám-  6-os számú iroda 
Tel. 0266-364494, 0266364495, 219-es belső 
 
Szabályozás: 448/2006-os Törvény, módosításokkal és kiegészítésekkel. 
 
  



Documente necesare pentru cererea de angajare ca asistent personal:  
 

- Cerere tip (la sediul Direcției de Asistență Socială) 
- Certificatul de încadrare în grad de handicap- original sau copie legalizată 
- Hotărârea Comisiei pentru protecţia copilului ( în cazul copiilor cu handicap)- original 
- Viza directorului executiv a DGASPC Harghita 
- Certificatul de naştere/ Cartea de identitate a persoanei cu handicap                                                                                                                                                                     
- Copia  actului de identitate al asistentului personal 
- Copia  actelor de stare civilă (Certificat de căsătorie, Certificat de deces, Hotărâre divorţ- 

pentru asistent) 
- Copia  actului de studii ale asistentului 
- Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent al persoanei bolnave şi al 

asistentului  (după caz : cupon de pensie; adeverinţă de salarizare– recentă) -  în original şi în 
copie 

- Copia deciziei de pensii al asistentului - dacă este cazul 
- Copia deciziei de pensii pentru persoana cu handicap 
- Acordul scris al familiei persoanei cu handicap în cazul persoanelor cu discernământ sau în 

cazul minorului 
- Fişa de aptitudine de la medicina muncii 
- Cazier judiciar  
- Extras cont BCR 

 
Relaţii cu publicul: 
Luni- Joi: 8:30- 13:00, (Miercuri: 8:30- 15:00) - Str. Carpaţi nr.5- biroul nr.6 
Tel: 0266-364494 sau 0266-364495/ int. 219 
 
Reglementare: Legea nr.448/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
Beteggondozó alkalmazásához szükséges iratok: 
 

- Típuskérés (a Szociális Igazgatóság székhelyén) 
 

- Fogyatékosságot megállapító határozat/ aktuális– eredeti vagy hitelesített másolat 
- Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság jóváhagyása 
- Születési bizonyítvány/ Személyazonossági igazolvány  a beteg számára-  másolata  
- A beteggondozó személyazonossági igazolványának másolata 
- A beteggondozó családi állapotát bizonyító okiratok (Házassági bizonyítvány, Halotti 

bizonyítvány, Válási végzés- adott esetben) -  másolat 
- A beteggondozó iskolai végzettségét bizonyító okirat – másolat 
- Jövedelem igazolás a betegnek és a beteggondozónak ( nyugdíj szelvény, fizetés igazolás, 

jövedelem igazolás – aktuális)- másolat 
- Beteg és a beteggondozó nyugdíjjogosultságát bizonyító okiratának másolata 
- Beteg családjának jóváhagyása, a beteggondozó személyét illetően 
- Munkaügyi orvosi igazolás 
- Erkölcsi bizonyítvány a beteggondozónak 
- Eredeti számlaszám bizonylat (Román Kereskedelmi Bank) 

 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő – csütörtök 8:30 – 13:00 (szerdán 8:30 – 15.00) óra között- Kárpátok utca 5 szám-  6-os számú iroda 
Tel. 0266-364494, 0266364495, 219-es belső 
 
Szabályozás: 448/2006-os Törvény, módosításokkal és kiegészítésekkel. 


